
மமமமிகள
எிமப்மிள உ�வாிம

ளஆஙிமில்மத:ளஅ�ாிமளளளளளள்மமழமத:ள�மேரசனள உிவான்ம



சமவ்மி�மளேிவ�மதி�ம

பண்ைிளஎிமப்வான,ள்நதளந்மிவதளஇரணைவிளபமவமனனளிமைன்ளஓரள

நீணைள ��ிிவாள பமரே்சம.ள ள ந்மாி்ரிகமனள ெந�ிம�உன்ள �கமவாள

ப�்மிகமதள  ண�மறிவாள பிமரிகள பிமவமைபபபைா.ள ள அபபவ�உன்ள

நமிஙிகளபவ்ி�ாம.ளபண்ைிளஎிமப்மிரிக,ளஇறன்�ரி்களஆஙேிளள

�்்ல்ார.

மல்மிள்்ராிைத

ிீழளஎிமபல

ேமதளஎிமபல

அரசரிகமனளபககல்வா�

பமரமம�ிக



ேர-ேஹவரா்ள
அ்�வாஙிகமனளேஹவரஸ

(�வமி)ளிை�க

இறன்�ரி�ாிவாளஆணளமற�மளெபணளெ்ெ�ஙிகளசமி

அ�பமஸள�ககநவமள
்்ி�்ைிள

ப்ாம�ப�ரிகமனள
ிை�க

ே்வல –ஐபமஸளபற்�ிமனள
்்ி�மளமாம்ள ைடமள
�்ி எ�ல்உாிவாள

(ஞவாம)ிை�கள

ேஹவரஸ-ஆிவி்மனள
ிை�களஒ்சவம(ஸ)�னள

மின.

 ஜ்ப-ேஹவர(ஸ)�னள
மவிளிணள

மரணமல்�ரிகமனள
பவனிவ�ின

ேநப்்ஸ
ஐசம(ஸ)�னளசேிவ்வம.

ெிப
�மமளிை�க

ஹே்வர
ெைனேைரவளநிரல்மனள
ெபணளெ்ெ�ம.

ஐசமஸள
ளஒஸவம(ஸ)�னளம்ா�மள
ேஹவர(ஸ)�னள்வெ.

ெைஃபாப
நீரள(ம்ழ)ளே்�்்

ஷுள
ிவறறமறிவாளிை�க



எிமப்மிள ்வ்்ிரிகளஓரளமவெபஉமளஆ்சளெிவண்உன்வரிக.

எனெறன�மள�வழளே�ண�ெமனபே்ளஅன்ளஆ்ச.

எிமப்மிரிகளம�பமற�மிமதளநமபமா்ிளெிவண்உன்வரிக.

எபப்ள�மமிமதள�வழன்வரிேகவளஅே�வேறளசமவ்மிகமடமள�வழே�வமள

என�மளநமபமாவரிக.

அ�ரிகளஇறபபமறிவாளே்�ரி�ை�ம,ளே்�்்ி�ை�மள�வழள

பிணபப�ே�வமளஎன�மளநமபமாவரிக.

ஒ்சவமஸள
இறன்�ரிகமனளஇக�ரசன,ளஇறனே்வரள
(�்்ாிபபபேைவர)ள ிில்மனளிை�க



ஒஉளமாம்னளஇறா�மேபவனளஅ��்ைிளப-�மளி-�மள ை��உனனள�ம�பப�ள

சமவ்மிமதள�வழ�்விளநமபமாவரிக.ள

பளஇறன்�ரிகமனள ற�மாரிகளமற�மளநணபரிேகவ�ளெ்வைரபம�உா�மள
என�ளநமபமாவரிக.

ிள ை��உனனளமறறள ிில்மற�ள�உ�னமளேபவ�னமவிளஇஉா�மளஎன�மள
நமபமாவரிக.ள

ஒஉளமாம்னளஎனெறன�மள�வழ�்ற�,ளஅ��்ைிளப-�மளி-�மளஅ��்ைிள

 ை்ிளஅ்ைிவகமளிவணிமிிே�ண�ம,ளஇத்ிேிதளஅ்�ளஅன்ள ைடா�ள

்மஉமபளஇிிவன.

அ்ாவேிேி,ளஅன்ள ைதளப்பப�ல்பபைே�ண�மளஅ்வ�னளமமமமிவாிபபைள

ே�ண�ம.

எிமப்மிரிக,ளஒேெ�வஉ�உா�மளபளஎாபப�மளஆனமவ�ம,ளிள
எாபப�மள்ஙி�்ைிளஇரப்ைிரளேபவனறளிணனா�ள�ிபபைவ்ளள

ே�ெறவஉள உ� மளஇஉபப்விளநமபமாவரிக.

“ப”ளஎனபனளமாம்ள்்ி்ிாெிவணைள
பற்�ளேபவதளசமல்வமாிபபப�ககன இறன்��மளஅ��்ைிள“ி”ள�ம.



இறன்�ரிகளமற்றிள ிில்மற�ளபை�ள ிமளபிாபப��்விளநமபமாவர.ளள

“ப”ளஇர�மதளமமமமா�ள்மஉம�ிமறன.ள



மமமமளஎனபனளமமி�மள ிரன்ளச�ம,ளஅ்ாவதளஅனளஅ�ிவன.ள

பண்ைிளஎிமப்மிரிகமனள ைதிகளஇிற்ிிவாள ்றிமதளமமமமிகவிமா.

ச�ஙிக,ளமணணமதள�்்ாிபபபைா.

எிமப்மனள ிரன்ளந�மணதள ை்ி�மள ிரமெசெ்ன.

அ்ாவத,ளபவனிவாிபபபைளள ைதளஒஉளபவ்ற்ிபேபவிளி்ாமவிம,ள

ப்மஙிகவிள உமவறமா.ள

ச�மவானளமண்ிமப�ள�ணங�மளே்வர்ண�்ைிள�்�மதள�்்ாிபப�ிமறன.

�்மிள�வழா்ிிமதள பேிவிமபப்றிவிள்வ்ிகமதள ண�மள ைனள�்்ாிபப�ிமறன



 ைதிக,ளனணமிவதளநறறமளிபைபப�மள னாரளெந�னசவணிம்ைிவிளமதிவனனளிமைல்பபபைன.ள
மமமமி்களஅ�றறமனளிப�ிகமனளளேைளஆரவெ�்ற�,ள்றேபவனளஎாஸ–ேரளஎ�மளி்மவமிாிள
இின்மரஙி்கள�மனஞவாமிகளபினப�லனிமனறார.

ிவிமளெசதிமெசதி,ளஅைாிமளெசெ�னள�மஸ்வரமவாளசைஙிவான.

இறன்�ரிகமனள ைதளச�மளசீ்ிலளனணமிகவேிவ,ளே்வ�ாவேிவளநறறபபபைா.

அ்�ளமரமளஅதினளிறிகவதள க�்ைபபபைள�ழமிகமேிவளஅதினள

�்ிிகமேிவள�்்ாிபபபைன.

ேநர்ிவிளமண�தள�்்ாிபபைவ்ள ைதிகள்ரளநப�,ளிவற�ளமற�மளளிமஉமமிகமனள

்வா�்டா�ளஆபபபைா.

அ்�ளஅ�ிமா.

அ்ாவத,ள மாிகள இறன்�ரிகமனள  ைதி்கள எே�வ�ள ப்பப�ல்ள

ே�ண�ம,ளஅ்வ�னளமமமமிகவாிளே�ண�மளஎனப்்ளிற�ாெிவணைார.ளள

ப்பப�லனமள ி்ிள ெசம்மபப��்ற�ள �றவண�ள ிவிள ெந�மள பழாிமள

ே்்�பபபைன.ள அ�ரிகள  ணைவாிமிள மமமமிகள பதிவிமராிணாிவாள

�உைஙிகள ெிைவம�உா�மளஅக�ா�,ள ப்பப�லனப�ரிகளஅாி்ிிமதள

மமில்மற்மள�வென்�ரிகவாவரிக.ள



ச�ஙி்களப்பப�லன்த,ளநீணை,ளசமாிிவாளமற�மளஅ்மிளெசி�வ�மள

ெசெ ்றிவ�ம.

மாிக,ளஅ�ர�ரளெசி�ம�மளசா்மா�ளகறற�வ�ளப்பப�லன்டம,ளஅைாிமளெசெ�னமள

ேமறெிவககபபபைன.

க்ழிகளசவ்வரணள ்றிமதளஅைாிமளெசெ்ார.

மனா�ா�ம,ளஅரசமா�மளபணமிவறறமிள ிர�்ளமாி�ா�ள�மஸ்வரமவாளஅைாிமள

ெசெ�மள ்றளஇஉன்ன.

எிமப்மிளஅரசரிக,ளளஃ பஹ ரவ ாிக,ளஅ்ா�வமடமளஆிளெசத�ன்ரிக.

ஓரளஃ பஹ ரவ ,ளஇறன்பமனளிை�கவிமறவனளஎன�மளநமபபபபைன.ள

ஆ்ிவத,ளஃ பஹ ரவ ாிகளஎதேிவ்ராிவப்டமளமமிமளசமறன்ள ்றிமதள

மமமமிகவாிபபப�,ளமமிமளசீஉம,ளசமறப�ைனளஅைாிமளெசெிபபபைார.

நறறபபப�ககளளனணம�ைனளேசரலனள்்ாிபபப்உா�மள
ிணிேகவ�ளளஓரள ்்ிிமனளமமமம.

எிமப்மிரிகளமமஉிஙி்க�மளப்பப�ல்மாவரிக.ள
மாம்ரி்கபேபவதளஅ�ற்ற�மளமமமமிகவாிம,ள
அ�ற்றளிை��ாேிவளஅதினளே்�்்ி�ா�ள
ிவ�ளெிவ�ல்ார.

நறறபபப்உா�மளனணமிமனள
மீனளஅ்னள ிமள�்ரிபபபைள
ஓரள�்ாிமனளமமமம.ள

ச�பெபப்ிம�களஇஉா�மள
ஓரளபஉன்மனளமமமம.



ஓரள ை்ிளப்பப�ல்ள்ிவரளெசெ�்ற�ளபமணஙி்களப்பப�லனே�வஉா�ள

எ�பனளநவபிகளே்்�பபபைன.

ரவசள��மபளமற�மளேமப�ா�்ளமாிகமனளஅைாில்மனளேபவன,ளபமணஙி்கள

ப்பப�லனே�வர,ளஅைாிமளெசெிபேபவ�மளசமவ்மிமனளஅஉிமேிேிளபபை்றிமதள

பணமிவறறமார.

 ்�மிவகரிக,ளப்பப�லனே�வரி�ா�ளே்்�ிவாளெபவஉகி்களெிவண��ன்ார.

�சவவமிக,ளப்பப�லனமள ்றிமனளஒேெ�வஉளப்நம்ிா�ம,ளசைங�ி்களநைல்மார.



பமணஙி்களப்பப�லனே�வர,ள ்�தள க��ப�ி்களெ�கமேிள

எ�லன�மபைார.

அ�ரிகள ேிவிளளா�ி்காெிவண�ளநவசமலன�வரல்மனள�ழமிவிள ்க்ிள

அிறறமார.

 ை�னளஇைனளபாில்மதளசம�ள�்ழிமப�,ளித்ரத,ள�்ர�ரதளமற�மள�ைதி்கள

ெ�கமெி�ல்ார.

ஒேெ�வஉள �ப�மளரசவிாஙி்காெிவண�ம,ளேநபரவனளஎ�மள

 ப்பாெிவண�மளளப்பப�ல்பபப�ள்ாமல்ாமள்வழமளஎனறறமிபப�மளசவ்ிகமதள

அ்ைாிபபபைா.

ஆாவதளஇஉ்ிமளஅ்ாமைல்மேிள�மைபபபைன.

ேநபரவனள ப�,ளனணமிமதளசம�ளசம�ளெபவபைிஙிகவிளிபைபபப�ள

 ை�னள கேகளெபவ்மனனள்�ாிபபபைன.

ெ�கம�ற மளேநபரவனள பபமாவதள ைபபபைன.

இன்ளரசவிாஙிகள ை்ி,ளமணதள ிரல்மினளேபவிள ிரமெசெ்ா.

பமனள�ன்ளிவிஙிகமத,ளஇஉ்ி மள

அிறறபபப�ளப்ப�ல்பபப�ள

அே�மைல்மதளிதிவிவாள�ாம்ள�ண�ள

�்�மளஒன�ளெபவஉல்பபபைன.ளள



ச�ல்ம�உனனள ்களெ�கமெி�ாிபபப�ளஅப�றபப�ல்பபப்உாிிவம.

 ை�னள க��ளேநபரவனள ப�ளெபவபைிஙி்காளெிவண�ள
நமரபபபபபைன.ள க��ப�ிகளெ�கமேிளஎ�ாிபபபைன.

ச�மவான,ளிீேழள�வமபபகக ககளஓரளசவம�வாள
“ப்பப�ல்ப�லனமளப�ா்ி”ளிமதளிமைல்பபபைன.

பமனார,ளேநபரவனளஎாபப�மள்நதளந்மிமனள
ப்�ிகமதளிவணபப�மளரசவிாள
�உ்ணி்காெிவண�ளெபவ்மிபபபைன.

 ைதள�றறள�றறள ை�னளநீரமஙிகள
அ்ிமதள்�ாிபபப்உா�மள
��்�ிமதள�ழமன்ன.ள

 க��ப�ிகள ைடா�ளெ�கமேிள்ாமல்ாமேிளப்பப�ல்பபபைா.ள

ஒேெ�வஉள �ப�மளனணமிவதளநறறபபப�ளஅ்்ளபவனிவா�மளிை�கமனள ிள உ�ல்மனளேமட்றாளெிவண�ள ைபபபைன.

ளபமனார,ளமமமமிகவாிபபபைளஒேெ�வஉள �ப�மள்ாம்ாமள்வழமிகமதளஇைபபபைன.

்வழமிகமனள ்ி�மளிை�கமனள உ�ஙி்களெிவண்உன்ா.

ேிபெச�ஃபள
�ைதிக்வழமி�மளஅ�ற்றள

பவனிவா�மளிை�கி�ம:

ஹபம
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�ிவ ெைஃபள
�ிம�ள

இமசமப்ள
ித்ரத



நவறபனளநவபி�ா�பபமனளேநபரவனளெபவ்மளநீாிபபபைன.

பமனார,ள ிரன்ள ைத,ளஎணெணெிக,ளிகமம�ிக,ளந�மணபெபவஉபிகளமற�மளபமசமனள

ெிவணைளனணமிகவதளன்ைலெ்�ாிபபபைன.

அ�லன,ள ைதளஇே்ளெபவஉகிகமதளநம்ாாிபபபைள�னளெபவபைிஙிகவதள

நமரபபபபபைன.

�மழமபபககஙிகளனணமிவதளநமரபபபபப�ள ைபபபைா.

நவசமலன�வரஙிகளே்னெம��ளெிவண�ளஅ்ைாிபபபைா.

இரண�ள்ிிகளமவரபமனளமீனள��ாேிளம்ாிபப�ம,ள்ி,ளிவதளநிஙிகள்ஙில்மிவாள

�மமழள(�ண)ளெிவண�ள ைபபபைன.

ப்பப�லன�்றிவிளெசெிபபபைளெ�ப��வெள்்ாிபபபைன.

இே�வ�ள ணைவாிபபபைளமமமமள்ஙிளந்ிிகவடம,ள�ம்ி�ிரன்ளஇரல்மாள

ிறிகவடமளஅிஙிவமாிபபபைன.

ப்பப�லன�்றிவிளெசெிபபபைளெ�ப��வெளேஹவர(ஸ)�னள

பவனிவா�மளிணளெபவறமாிபபபைள்ிப்ைாெிவண�ள ைபபபைன.



பமனாரளஅன்ள ைதளநீணைளபப்ைளனணமிவதளி�ாமவிாளிபைபபபைன.

்ிள�மரதிக,ளிவதள�மரதிக,ள்ிிகளமற�மளிவதிகளஒேெ�வன�மள்ாமல்ாமேிள

ிபைபபபைா.

அ�ா�ிகமனளந�ந�ே�ளெமத�ிளனணமமளசீ்ி�மளிபைபபப�,ளஅ�ா�ிகளபமசமனள

ெிவண�ளஒபைபபபைா.

இஉபனளஅ�ா�ி�ா�பளபமற�ளஅன்ளமமமமிமனள ைதளப்ழிளஅக�மற�ள�ன்ன.

இே�வ�ளப்பப�லனமேபவன,ளச�ல்மனள-ிவனளஅதினள�மரத-ளேபவனறளபவிமள

பமெனனள�மழா��ம.

அ்�ி�ம,ளப்பப�ல்ள பேிவிமல்ளெபவஉகிகமனளஅ்ாலனளமமமசஙி�மள

ிதி்றிமனளஅஉிமேிேிள�்்பப்றிவிளஓரள��்�ிமதளேசமமலனள்�ாிபபபைா.

ெமத�ிளனணமமளசீ்ி,ளிப்னளஓரளஅ�ா�ளமீனளபரபபபபபைன.ளஅ்னளேமதளஅ�ல்ளஅ�ா�ளிப�ள

நறறபபபைன.ள பமனாரள ேமடெமவஉள னணமமசீ்ிள என�ள இஉபனள அ�ா�ிகமதள ிபைபபபைா.ள

இறன்�வமனளெபிரளஅன்ளிப்னளமீனளஎ�்பபபைன.



ேஷ ன
 ்�றறள
்ன்மிமனள
�றம��

மமமம்ிளநறறமளிப�மளிப�ிகமனளஇ்ைிம்ைேிளமன்மரள்விலனிகளள

ெசஉிமள்�ாிபபபைா.

ஷப்மளிகளஎாபப�மளசமறமிளமமமம–�்�ஙிக,ளபண்ணள பிரணஙிகமனள

�்�ஙி்களெிவண்உன்ா.

ஷப்மளிக,ளமமமமாிவிளமவற�ள ிில்மனள�ிதிகமதளே�்ிளெசெ�ம.

மமமமிமனளிபைபபபைள்்ி,ள உ�பபைமளெிவணைள ி ்ிவதள

 ைபபபைன.

மமமமா�ளபவ்ிமளகறபபைவடம,ளப-�மளி-�மளஅ்்ளஅ்ைிவகமளிவணள

 ்�ம.

அன்ள ி ்�மளிபைபபபைன.

பமனார,ள �ளெபவ்ம�மளச�ளசீ்ிளெிவண�ளநறறபபப�ளி்ைசமிவிளபமசமனள

ெிவண�ள�சபபபைன.

மமமமிவாிமள ்�ளெபறறன.

மமமமிகமனளமீனளிவணபப�மள்விலனிகமதளசமி.
சமிளேநரஙிகமதள�ற�ாிணாிவாளஷப்மளிகளமமமமேிவ�ளஅைாிமளெசெிபபபைா.

ஓரளஷப்மள உ�ம

(ஸிரப)ள�ாம்ள�ண�ள
�னள�வழ�மனளசமனாம

�்ப-ளேஹவர(ஸ)ள�னளள
ிவா�மளிண.

்வ ம ்ர
ம�ெ்னமல்மனள
சமனாம

் ்ி மவ � ள
மமமமிமனள்்ிமவ�.ள

ஐசம(ஸ)�னள ்மந
�க்ம,ளிஉ��மள்மறனள�றம��

அ ங ா ள
 ிமவமனளசமனாம எ�னளபி்ிள

மமமமிமனள
 பேிவில்மற�

்ெ்பள்மபமள
ஒ ்ச வம (ஸ )�னள
 னெிடமபமனள
சமனாம.

� ிவ ஸ ள ெச ங ேிவ த
நிாமனள�றம�� ப ் ி க

ஒ்சவம(ஸ)�னள
சமமமவசாமள�்ரள
இப�மளெசதடம.

ிள்�ள
�றமா�மளஒஉள
ே்வ்ள்ிிக



 உ�பபைமளெிவணைள ி ்ிகளனணமளமற�மளிவ்ர்ிாெிவண�ளெசெிபபபைா.
அ்�ளஅமசமதள�வராிபபப�ள�ணணமள்ீபைபபபைா.ளசமிேநரஙிகமதள ி ்ிகள்ஙில்மாவடமளெசெிபபப�,ள

இரல்மாளிறிகளப்மாிபபப்உன்ா.ளபிளேநரஙிகமதளளஅ்�ளபமனா�ைபபபைளஒ ்ச வம (ஸ )�னள்வ்்ி�மள
ெிவண்உன்ா.

மவமலே்வவமனள�ல்ிமளஎ�மளமன்மரளசா்ம�ககள�வசிஙிகளஅைஙிமிள�ல்ி மளமமமம�ைனளேசரலனள
�்்ாிபபபைன.

அழமிவ்ள�வழா்ி்ிளிண�ெிவககளஇறன்�உா�ளன்ண�வம�்றிவி,ளேிவ்ரப�த�தளெசெிபபபைளிவிம்ள
நஉகமத,ளஅன்ளமன்மரள�வசிஙிக,ளஎ�்ம�ம,ளபைஙிகவி�மள�்ரிபபப�மளஇஉன்ன.



பமனாரளமமமமிக,ளமரல்மேிவளஅதினள
ிவ்ரிமேிவளெசெனள�ரணமள�சபபபைளமமமமள
�்� ககளெபப்ிகமதள�்்ாிபபபைா.ளள

்மசரிகளமமமமி�ாிவாளச�பெபப்ி்கள்ிவவமல்ார.

இ்றிம்ைேி,ள்மற்மள�வென்ளி்ிஞரிக,ளசமறபமிகளமற�மள்மசரிகள

அைாில்மற�ள்ிவரளெசெ்வரிக.

அ�ரிக,ளமமமமாிவாளச�பெபப்்ி�ம,ளஅ�ா�ளச�பெபப்ி்க�மள

ெசெ்ார.

ச�பெபப்ிகமனள க�ற ம,ளெ�கமப�ற ம,ளிை�கிகமனள உ�ஙி�ம,ள

பவனிவா�மளளமன்மரள�வாிமிஙி�மள�்ரிபபப்உன்ா.

சமிளிவிஙிகள�்ர,ளமரளச�பெபப்ிமதள�்ரிபபப்உன்ள
ிணிகமனள�ழமிவிளெ�கமேிளஇஉபப்்ளிவணள�ச்மிவிள
மமமமிகளபாி�வப்தளிமைல்பபபைா.



 ன� ள ம ம மம ள � ் � ள அ � ா � ள ச � ப ெப ப ் ி க

மமமமள களச�பெபப்ிமதள்�ாிபபபைன.ளஅன்ளச�பெபப்ள ைபபப�ளஇரணைவ�னளச�பெபப்ிம�கள

்�ாிபபபைன,ளஅனளெ�கமப�றளச�பெபப்ிம�களெபவஉல்பபபைன.ளெ�கமப�றளச�பெபப்ள

 ைபபபைன.ளி்ைசமிவிளஇன்ளச�பெபப்ிக,ளசரேிவபவிஸளஎனறளித�ாவிவாளச�பெபப்ிம�கள

்�ாிபபபைன.ளபண்ைிளஎிமப்மிரிகள பேிவிமல்ள்ஹேரவா�பஸளஎ�மளபைஙி்காெிவண�ள

எ�்பப�மள ்ற்ிபளபினப�ல்மளமன்மரள�வாிமிஙிகளச�பெபப்ிகமனளமீனளஎ�்பபபைா.



அ�ரிகளமமமமேிவ�ளிதி்றிமதளஇ��்றிவாளந்ிிகளமற�மள

மரமசவமவனி்களெசெ்வரிக.

ிதி்றிமனளமீனள்�பப்ற�ளஇறன்�வமனளசம்ிி்கள�்ல்வரிக.

மமமமி�ா�ளஎனளளநைன்வடம,ளஇ்�ளபளமற�மளிள�மறிவாள
�சமபபமைமவ�ம.

ச�பெபப்்ிளஇஉலன�்ற�,ளஓரளஅற�்மவாளசரேிவபவிஸள

்ிவவமாிபபபைன.



அரசள�ிளிதி்றிகமதள ிமேரவபை ககளிவபசமிகள

ெசனாிம�மள�்ரனனமமஉன்ா.

அாிவபசமிகளஇறன்�வமனளமறறள ிில்மதளஅ�ரனள

�வழா்ி்ிளசமல்வமல்ா.

நைாமவ�ே�வரி�மளஇ்சாளி்ிஞரி�மளஇறன்�்ரள

மிமழமளெசெ்ார.

ே�்ிாிவரரிகள�ிதிகமதளே�்ிெசெனம,ளஅ�உா�ள

 ணணள ண்�ளெிவண�மள�ன்ார.

இறன்�ரிகமனளே்�ரி�மளே்�்்ி�மளஅ�்ரள

�ரே�றறார.



ஒஉளநீணைள�ாம்ளச�ளளர�ிமவிளமமமமளிதி்றா�ளெிவண�ள

ெசதிபபபைன.

மமமம,ளஎஉனளஇ�லனளெசதடமளசாிரமமதிவ்ளேசவ்ாிபபபைளச�ா�ள

�விால்மதளெிவண�ளெசதிபபபைன.

ே�ெறவஉளச�ா�ள�விாமள்வழமிகளஅைஙிமிளெபப்்ிளெிவண�ள

ெசனறன.



�சவவமிக,ள��மபல்மாரிக,ளே�்ிாிவரரிகளமற�மளனாிமள

அ�ப்பப�ரிகளபமனெ்வைரனனளெசனறார.

ந்மள�ாிமிக,ளமமமம�ைனளேசரலனள�்்ாிபபைளே�ண்ிள

ெபவஉபி்களஎ�லனளெசனறார.



இபேபவனளிதி்றளெ��மள�ழமிவிளஇஉாி�மத்ி.
அன,ளமமமம,ளமற�மளஎனெறன்றா�மள�வ�மளளபளமற�மளிள

�சமா�மள்ைவான.
அரசளிதி்றிக,ளமமமமி்க�மளஅ்னள�்்ிதி்க�மள்மஉ�மள

்மஉைரிகமஉனனளஅ�ற்றளபவனிவா�மளஅரணிகவி�மளஇஉன்ா.

மஸ ் பவ
மமமம,ளஅைாிமளெசெிபப�மளஅ்றள�்ரளநரஙில்மனள�ழமிவிள ககமறாிபப�ிமறன.ள

இர�ளேநரஙிகமதளபளஇன்ளநரஙில்மனள�ழமிவிளமமமம்ிளஅ்ை�மள
எனெறணணமாவரிக.

ிள�னனளெசத�்ற�ளஒேெ�வஉளிதி்ற�மளஓரள�விமதளேபவனறளே்வறற ்ைிள
ெபவொளி்்�ாெிவண்உன்ன.

அைாிமளெசெ�மளஅ்ற

நரஙிம

ெபவொளி்�

எிமப்மிரிக,ள்�ி்காளிவப்டமளிதி்றி�ா�ள ாிமிலன�மள
ெிவ�ல்ார.
மாிக,ள்வஙிகள ிமேரவ்உா�மேபவே்ளஅ�ற்றளநம��மார.
�றறவண�ிகவி,ளமஸ்பவாிகளளஎனற்ழாிபபபைளிதி்றிகமதள

அைாிமளெசெிபபபைார.
மஸ்பவாிகளெசஙிறிகவடம,ளபவ்றிகவடமளிபைபபபை்�.
அரச�ிளமஸ்பவாிகளபிளேசமமப�ளஅ்றி்களெிவண்உன்னள

ேமடமளஅ்�ளஅழிவிளசமல்மரளே�்ிபபவ�ி�ை�மள
அிஙிவமாிபபப�மளஇஉன்ா.



�உைஙிகளெசதிளெசதிள,ளஃ பஹ ரவ ாிகளளிதி்றா�களெமனேமடமள

ெபவஉபி்களளெிவண�ளெசதிிவாவரிக.

ிதி்றிகளெபவம்வி�ம,ளபிமவா்வி�மளமற�மள�மஸ்வரமவி�மள

ஆிமா.

ெந�ஙிவிமவி,ளஃ பஹ ரவ ாிகள்ஙி�ாிவாளளபமரமம�ி்களள

ிப்ாெிவணைார.

பம ர மம � ி க ,ள�ற�ாிணாிவாளபணமிவகரிகமனள�வழநவகள ��னமள

எ�லனாெிவண�ளிபைபபபைளபமரமவணைள,ளித�ாவிவாளநம்ா�மள

சமனாஙிக.

பிளபணமிவகரிகளெிவணைள��ாிகளபமரமவணைமவாளபவ்றி்களெ�ப்ெி�லனளபம ர மம ் ன ள

ஒேெ�வஉள ்ாிம�உனனளஅ்மாிபெபறறளசவம�பபவ்்ிகமதளஅ�ற்றளேமேிளஇ�லனமளெசனறார.ள

பம ர மம ் ன ள ிரமள�ைா�ைள�்மிளசவம�பபவ்்ிகளகறப�ல்பபபைா.ளெப உ ம ள பம ர மம ்ை ள ிபைள

இரண�ளமமத�ினளிறிகளே்்�பபபைா.

அைாிமளெசெ�மளஅ்ற



ிதி்றிகள�ம�சவில்மற�ளபினபைவ்ளபவ்ி�ாஙிகமதளிபைபபபைா.ளசமிளசமிஙிகமத,ள

னாிமளஅ�ப்பேபவர,ளமமமம்ிள்நதளந்மிமதளபை�ிகள ிமளெிவண��ன்ார.ளமமமம்ிள

ெிவண��ன்ளபை�,ள�னள�வழா்ிிமதளமமமமா�ள பேிவிபபைளே�ண்ளிதி்றிமனளஅஉிமேிேிள

�்்ாிபபபைன.ள



தன�ததத

ஃ பஹ ரவ ள�மனளளஅைாிளளஅ்ற்ிளபம ர மம ப ளம்றல்ன.

அ்ாஉிமத,ளஆிிஙிக,ளிமைங�ிகளமற�மளஅரசள��மபல்மாஉமள

பணமிவகரி�மள�்்ாிபப�மளம ஸ ் பவ ா ி க ளளஇஉன்ா.

பமறிவில்மத,ளஃ பஹ ரவ ளாிக,ளஅரசரிகமனளபககல்வா�ளளஎனறறமிபபபைள

ஆகளநைமவபைமமதிவ்ளஇைல்மதளரிசமிமவாளநமில்்ளிதி்றிகமதளஅைாிமள

ெசெிபபபைார.

நரஙிஙி�ம,ளபவ்்ி�ம,ளஅ்றி�மளளமற�மளிதி்றி�மள�ை,ளெ�கமேிள

ெ்வமிவ்ள�்ிிமதளபவ்றிகமதளமமிளஆழமவிளெ�பைபபப்உன்ா.ள

அ்�,ளஅற�்மவாளளசமறபஙி�ை�ம,ளளசமல்மரளே�்ிபபவ�ி�ை�மளள

இஉன்ா.

நமில்்ளிதி்றிமனளஒஉளப�்ம.



னாிமளஅ�ப்பேபவரளிதி்ற்ிள�மப�ளளஇழ�ள�மஉனனா�மளெசனறார.ளமீ்மமஉன்ள
 ண�ளபணைஙிகளளிதி்றிமனளஅஉிமேிேிள�்்ாிபபபைன.ளஅ்னளபமனாரள�சவவமி�மளள
��மபல்மாஉமளஆிில்மதள�ழமபவ�ளநைல்ம,ளமமமமிமனளிள�மற�ள ண�ளெபவஉபி்கள
்நே�்மிமவிளப்ைல்ார.

அ� பம ஸ ளேபவன�ள ்ைிணமன்ளஒஉள�சவவம,ளசைங�ிகளெசெ�்றிவிளமமமம்ிளநமனறளநம்ிிமதளள
பம்ல்மஉன்வர.

ித�ாவிவாளசபெபப்ள ைபபப��மபைன.



இ�்மளளர�ிமளிதி்றிமதள ்�ா�ள�ன்ேபவன,ள�சவவமிக,ள“�வெள

்மறல்த”ளஎ�மளளி்ைசமளசைஙிம்ாளமமமமா�ளெசெ்ார.

 ண்மிமதளமமமமிமனள�வெள்மறாிபப��்மத்ி,ளமவறவிளமன்மரஙிகமனள

 ிமளஅ்ற�ளேபச�மளசவபபமை�மளே்்�ிவாள்மற்மள�ழஙிபபபைன.

பமனார,ளமமமமளளித�ாவிவாளச�ெபப்ிம�களள(சரேிவபவிஸ)ள

்�ாிபபப�,ளித�ாவிவாளிணமவாள ்ிவதள ைபபபைன.

்வழமிகளஅைஙிமிளெபப்,ளஅ�ற்றளளிவா�மளிை�கிரி�ைனளளஅஉிமதள

நம�ல்பபபைன.

னாிமளஅ�ப்ல்�ரிகளெ�கமேிளெசனறார,ளபமனார,ளிதி்றிமனள

�விமதளிறபி்ிமளந�ரளெிவண�ளஅ்ைாிபபபைன.

இ�்மிவி,ளஅன்ளமமமமளளஅ்னள�்மிள�வழா்ிாிவாளபவ்்ிமத,ளஅ்னளள

சவந�்மவாளளிதி்றிமதளஇஉன்ன.ள

ெபணிகளஅ�னமளளமண்ணள�வவமள்்ிிமதளஇ்றலனாெிவணைார.



ஒ்சவமஸ,ள�ிழளெபறறளஎிமப்மிளஅரசனள்வனள ்ன ்�தள

மமமமிவாிபபபைளஎிமப்மினளஎன�ளெசவதிபபபைன.ள

அ�பமஸளஎ�மள�ககநவமாிை�கவதளஅ�னள

ப்பப�ல்பபபைவன.ள

ஒ்சவமஸளஇறன்ளபமன,ளஅ�னளிை�கவாவன.

இறபப�ரளஅ்ா�உமளஒ்சவம(ஸ)ள�னள ிில்மறேிள

ெசதிள�மஉமபமார.



மமமமிகள
எிமப்மிள உ�வாிம

(8ள ்தளள12ள�ி்மாஉா�)

ள பிள அ�ா�ிகமதள னணமபள பப்ைிகவதள நறறமள

ம்றாிபபப�,ள �ம்ிம்மபபறறள ஆபரணஙிகள

�பைபபபைள மமமமள ஓரள �்மர.ள �ரவ்ாள எிமப்மிரிகள கனள

இறன்�ரி்கள ப்பப�ல்மள எனெறன்றா�மள

இஉா�மவ�ளேபவரல்மள்�ல்ார?ளேமடம,ளஅ்்ளஎே�வ�ள

ெசெ்வரிக?ள ச�மவான,ள ப்பப�லனே�வவமனள ேம்சிமதள

்ிவரளெசெிபபபைனள ்தளி்ைசமிவிளமமமமளிதி்றிமதள

அ்ைாிபபப�ள அ்னள சவந�்மவாள �்மிள �வழா்ிா�ள

ெசத�னள�்ரிமிவாளஎ�பனளநவபிகளஎ�லனாெிவக�மள

ெசெ ்ற்ிள பமனபறறமள ெசெ்ள �மபரல்்ள ப்பப்ிவிள

�ம�வமாிமறன.

அ�ாிம,ள பதே��ள சமறவரள �ல்ிஙி்கள எ�்ம�ம,ள

பைஙி்கள�்ரனன ககவர.ளளள
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